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Høringssvar –KVU – Vegforbindelser øst for Oslo   

 

Vi viser til utsendt høring om Konseptvalgutredning – vegforbindelser øst for Oslo. NHO Viken 

Oslo og LO Viken Oslo sender inn felles høringssvar og vi takker for muligheten til å sende inn 

høringssvar til det utsendte forslaget.  

NHO Viken Oslo er den største regionforeningen i landets største arbeidsgiverorganisasjon 

med ca 8 700 medlemsbedrifter som sysselsetter 208 000 årsverk.  LO Viken Oslo har 415 

fagforeninger og det er 250 000 medlemmer til sammen i de fagforeningene.  

Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for 

bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet.  Folk må på jobb, og varer må 

til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig.   

NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og 

Oslo sammen. Vi skal nå skape en ny region, og investeringer i samferdsel og infrastruktur må 

støtte opp om det.  Derfor må vi bygge infrastruktur som sikrer større bo- og 

arbeidsmarkedsregioner, slik at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig 

som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo. En forbedret vegforbindelseøst for Oslo 

gjennom Østfold vil bidra til dette. 

NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo vil fremheve at en forbedret vegforbindelse øst for Oslo, fra E6 

i sør til E6 i nord, er viktig for næringslivet i regionen. Prosjektet vil redusere transportkostnader 

og tidskostnader betraktelig for godstransport, og sørge for bedre forutsigbarhet. En 

veiforbindelse som gjør det mulig å unngå å kjøre gjennom Oslo i rush vil være en betydelig fordel 

for bedriftene. 

NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo støtter en bedre og mer effektiv forbindelse fra Nedre 

Glomma-regionen gjennom Østfold og med tilknytning til E6 nord for Lillestrøm. Vi mener 

tiltaket vil ha stor nasjonal, regional og lokal betydning, og også bidra til avlastning gjennom Oslo 

samt styrke muligheten til bruk av sjøtransport ved en bedre tilknytning til Borg havn i 

Fredrikstad. 

I arbeidet med KVUen har Statens vegvesen utredet flere ulike alternative korridorer.  Vi merker 

oss at KVUens anbefaling er konsept 5 (minimumslaternativet) med en videre utvikling i retning 

av konsept 4. Vi mener dette er en anbefaling som balanserer flere viktige hensyn. Vi støtter dette 

så fremt det innebærer at konsept 4 gjennomføres så raskt som mulig etter realisering av konsept 
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5. Etter vårt syn er det nødvendig for å oppnå nødvendige besparelser i tids- og 

transportkostnader for bedriftene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vi er selvfølgelig tilgjengelige dersom dere ønsker ytterligere utdyping av vårt synspunkt.   

  

Med vennlig hilsen   

  

  

Nina Solli   (sign.)         Ulf Lervik (sign.) 

Regiondirektør          Regionleder 

NHO Viken Oslo           LO Viken Oslo 

 


